
 

 

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2023/10  Junta de Govern Local  

 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de 
convocatòria  

 
Ordinària 

Data i hora  16 de març de 2023 a les 10.00 hores 

Lloc  Sala de Junta de Govern  
Admet participació a distància 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part dispositiva  
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
Aprovat per unanimitat 
 

B) Part resolutiva 
 

Agricultura i Medi Ambient 
 

2. Expedient 2290/2023. Plans de Qualitat Ambiental.  
Proposta d’aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Educació 
 

3. Expedient 2421/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció).  
Proposta d’aprovació per sol·licitar la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per al Pla Educatiu d’Entorn 
Aprovat per unanimitat 
 

Hisenda i Règim Intern 
 

4. Expedient 5416/2019. Càrrecs Públics (Dedicacions, Retribucions i 
Indemnitzacions). 
Proposta d'aprovació de les indemnitzacions corresponents als membres de 
la corporació sense dedicació exclusiva ni parcial 
Aprovat per unanimitat 

 



 

 

Obres i Serveis 
 

5. Expedient 6373/2022. Queixes i Suggeriments.  
Proposta per a la presentació d’una reclamació a la companyia E-
DISTRIBUCIÓN per la deficient prestació del servei de subministrament 
elèctric a la urbanització els Gorcs i Santa Digna, i a Corró d'Amunt del terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

Polítiques Socials 
 

6. Expedient 2151/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d’aprovació de l'esmena del pagament d'ajuts de material escolar 
per al curs 2022-2023 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 2152/2022. Concessió de subvencions.  
Proposta d'aprovació del pagament d’ajuts econòmics per a la realització 
d’activitats extraescolars per al curs 2022-2023 
Aprovat per unanimitat 
 

Urbanisme 
 

8. Expedient 1927/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta per tenir per desistida l’empresa Solar Profit Energy Services, SL de 
la sol·licitud de llicència urbanística per a instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum amb emplaçament a Can Jesús (parcel·la 144 del polígon 15, 
referència cadastral 000708100DG41A0001BA, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 5482/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística per a les obres de construcció 
de 4 naus industrials en filera sense ús específic amb emplaçament al carrer 
de Iugoslàvia, 30-32-34-36 (PARCEL·LES 1A-09, 1A-10, 1A-11 i 1A-12, 
SECTOR P), amb les referències cadastrals 0597609DG4009N0001WW, 
0597610DG4009N0001UW, 0597611DG4009N0001HW i 
0597612DG4009N0001WW, de les Franqueses del Vallès 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 6041/2022. Llicència o Autorització Urbanística.  
Proposta de concessió de llicència urbanística sol·licitada per a les obres de 
reforma i canvi d’ús de local a habitatge en planta baixa d’un edifici existent 
amb emplaçament al carrer de Sant Joaquim, 48, Baixos Local 1 (referència 
cadastral 1592607DG4019S0019PY), d'aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

 

C) Precs i preguntes 
 

    

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


